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a netii várt kitüntetés feletti  gratulatió-
ját; az ő kitüntetése — ugy uioiul — 
részben a megye tisztikarát illeti, a mely 
feladatának  és hivatali kötelességének 
akép igyekezett megfelelni,  liogy az fel-
sőbb helyen is elismerésre talált. — 

A JÖVŐ MUNKÁJA. 
Irta Uitbé Jósaef. 

(Folytatás). 
II. 

Mert az anyagi jólét s a nyomában járó 
függetlenség  elsó biztosíték arra, hogy a nép 
a maga erejét saját javára szolgáló alkotások-
ban biztosítván, hozzájárulhasson az államcró 
neveléséhez. 

Ma ezt nem teheti. Szegényebb annál. 
Ks az anyagi gondok lesodorták a hagyomá-
nyos vallásosság magaslatáról. Nincs öszhang 
az életében. Szegény otthonában, szegény ek-
lézsiák templomai és iskolái kiizt kevés vigasz-
talást talál. 

Azért mondom elsőrendű szükségnek az 
anyagi viszonyok rendezését, mert. esak igy 
tartom valószínűnek, hogy n székely kulturális 
feladatok  teljesítésére is képes lesz. 

Szegény, éhes nép, csenevész, gyötrel-
mek közt élö gyermekeivel az iskolák vajmi 
keveset tehetnek. 

I'etlig elsőrendű szükség marad a neve-
lés-oktatásügy rendezése is. 

Láttuk már, hogy miként válnak szegény-
ségük miatt a magyar egyházak kulturális 
feladataik  teljesítésére gyöngévé, hogy e!mul 
tak azok az idők, mikor tiszta hazafisággal, 
messzemenő áldozatokkal siettek az erkölcsös 
magyar állam fundamentumán  dolgozni. 

Nyújtson nekik segítséget az állam. 
I)e azt okosan tegye. Nem szükség tüzzel-

vassal államosítani. A hoz nincs elég pénze. 
Aztán meg tisztelni kell a magyar egyházak 
kezében értékesülö nagy anyagi és erkölcsi tó-
két, melyet autonómiájuk épségben tartása mel-
lett államiságunk erősítésére fölhasználhatnak. 

Csak a gyanús felekezeti  iskolákat álla-
mosítsa kérlelhetlenül. I)e erre aztán törekedjék 
megállás nélkül. 

Nyíltan kimondhatom, hogy ezek alatt a 
gör. kel., gör. kath., (tehát oláh) és a lutherá-
nus (tehát szász) iskolákat értem, melyeknek 
erősítésén azoknak érdekeltsége oly SZÍVÓS ki-
tartással fáradozik,  hogy itt kénytelenek vagyunk 

beismerni, miszerint a mig mi az eszközök ke-
resésében fejünket  vesztettük, azok elkerültek 
Ks bennük annyi hazafiatlanság,  hogy a magyar 
nyelvet nem tudják, nem tanítják, sót nem is 
akarják tanítani. 

A mennyiben azonban az államosítás kö-
vetkezetes végrehajtása egyelőre elhárithatlun 
akadályokba ütköznék, erélyesebben kell sür-
getni a magyar nemzeti oktatást ezen iskolák-
ban. Ks meg kell szerezni a kötelező iskoláz-
tatás alkalmát minden honpolgár gyermekének. 

Azon körülmény, hogy elegendő palota-
börtönünk és kevés kunyhó-iskolánk van, rósz 
világításban tünteti fel  a magyar állam kultur 
misszióját. 

Azutáti alkalmassá kell tenni az iskolákat 
arra, hogy az életre neveljenek, olyan ismere-
tekre oktassanak, melyeknek gyakorlati ér-
téke van. 

Klemi iskoláink az eddigi tanterv keretében 
alig nyújtottak egyebet a népnek, mint irni-ol-
vasni tudást, nagyobb gyakorlati érték nélkül. 
(A falusi  ember, nevét leggyakrabban váltó alá 
írja.) Az elemi iskolákhoz kötött ismétlő iskolák 
s ezek órarendjében a heti 2—I órai gazdasági 
és kertészi gyakorlatok teljeseu értéktelenek 
maradtak a népre. 

Valljuk be, hogy a vallásoktatás, vagy 
mondjuk vallásos nevelés sem igazolta a hozzá-
fűzött  reményeket. 

Tant csináltak belőle, mint az algebrából. 
Krthetetlen dogmák gyermekek előtt örök rej-
télynek maradó szóhalmazata, bármily szépen 
csengjen, a feledés  homályába vész anélkül, 
hogy bármi kis értelmét vehetnék. De őszintén 
szólva :iem is vették komolyan az iskolának 
ezt a fontos  feladatát.  A pap eltolni szerette 
magától, a tanitó meg — minden tekintély sér-
tés nélkül legyen mondva: nem értett és ért 
hozzá ugy. hogy annak lényegébe hatolva kézzel 
fogható  színarany igazságaittehesse közkincscsé, 
az emberi léleknek, bubán örömben, szerencsé-
ben avagy szerencsétlenségben — táplálékával. 
Nem egy iskolát ismertem, hozzáteszem fele-
kezeti iskolát, melynek papja nem akarta tani-
tani a vallást, a tanítója pedig kényszermun-
kának tekintette, mert nem az ö, hanem a pap 
kötelessége, a minthogy ugy is van. Ha aztán 
a községi és állami iskolákat tekintjük, hol 
olyan vallástanitók működnek, a minók kéz-
ügybe esnek, éppeu nem dicsekedhetünk a 
vallásos nevelés eredményeivel. 

Kn az erkölcsi sülyedés okát részben ide 
vezetem vissza. Mert az a nép, mely felületes 

ősi Ui.-ii 1('>1 iiv.'it.'i 1 : 
Györgyjakab M. utóda könyvkereskedése, hová a 
l;j]> szrilrini rés/ét illető minden közlemény, vata-
n.iiit liiiiletések s elötizetési dijak is küldendők. 

Mikó I iái int főispán  ur kiliin-
lelése. 

Igaz ürömünkre és büszkeségünkre 
szolgál, s bizonyára a vármegye lakos-
ságának minden rétegében is élénk meg-
elégedést fog  kelteni (') felsége  a korouás 
királynak azon ujahhi magas fénye, 
melynél fogva  vármegyénk közszeretet-
ben álló főispánját  a szent István rend 
kis keresztjével kitüntetni méltóztatott. 
Bár ezen kitüntetéshez első sorban u 
magyar román határszélen mult évben 
eszközölt határjelzési munkálatoknál fő-
ispán urnák kormány-biztosi minőségben 
szerzett érdemei elismerése fűződik,  de 
megjutalmazva látjuk az ismételt kitlln-
tetéssi-l másfelől  azokat a szolgálatokat 
is. melyeket csaknem 20 évi fóispánsága 
alalt a vármegyei közügy érdekében 
kifejlett,  s mindenkit lekötelező és meg-
nyerő ténykedései és érintkezéseivel 
eszköze volt annak, liogy legalább a 
vármegyei zöld asztal körül a közügy 
káráta a politikai harezok nem dúltak. 

A kitüntetés feletti  őszinte örömét 
sietett leróni a vármegye központi tiszti-
kara folyó  hó 15-én. midőn líecze Antal 
alispáll ur vezetése alatt testületileg 
jelent meg a főispáni  irodában, hol a 
testület nevében alispán urszivból fakadó 
lelkes szavakban adott kifejezést  a tiszti-
kar örömének, kiemelvén, hogy midón 
a tisztikar büszkeségét találja, a szere-
tett főispánját  ért kitüntetésben, ennek 
a kitüntetésnek rugóját a határjelzési 
munkálatok sikeres kifejezése  körül szer-
zett érdemein kivül azokban a tényke-
désekben is feltalálhatni  véli, melyeket 
a vármegye élén a közügyek szolgála-
tában eddigi működésével kifejtett. 

Zugó éljenzés követte alispán urnák 
szép üdvözlő beszédét, mire főispán  ur 
szives szavakban köszönte meg a tiszti-
karnak kiket baráti nevén szólított — 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Finn dal. 

V. után t 'sibertics. 
A babám énekel, dala messze han.'/ik, 
A Szaima tó partján sirva panaszkodik. 
C-ónakot a parton hiába keresek, 
.Mely engem át vinne az én kedvesemhez. 

Unalmas az idö, a napok hosszúak. 
Számumra az órák mind bánatot hoznak ; 
Kérdezem a sorstól, mily hu jöhetne rám, 
Ha dalod aranyom többé nem hallanám. 

A remény elhagyott, boldogság nincs többé. 
Bánatom nincs semmi, a mi enyhitbrtné. 
A keblem oly hideg, mint a tónak jege; 
Lesz-e még, a ki ezt keblével hevítse? 

Magasan szálló sas hasítja a léget, 
Vad kacsa » folyón  a tó felé  siet ; 
Kedvesem aggódva áll a Szaima partján.... 
Csak a nagy szél miatt útra ne indnlnál. 

Dühöng a heves szél, nőnek a hullámok, 
Kicsike kis csónak áll a partnál rajtuk.... 
A kicsiny csónakot hullámok dobálják, 
(íyenge kéz hogy bírná azt a nehéz munkát?! 

Ne rohanj aranyom a hullámok közé, 
A bullám sokakkal már a balált kőzlé.... 
Reám nem maradna akkor más bánatnál, 
Ob! inkább az előtt földel  betakarnál. 

Iliért nem szeretem a kisdedeket? 
— Humoreszk. — 

Sok költő ugy jár, mint az áiak közti ma-
dár : vágyódás remek dalokat csalogat ki belőle 
és ba az kielégíttetik, akkor elhallgat. Kornai 
barátom temérdek lírai verseket irt, mig meg nem 
házasodott. Ekkor költői vénája megtagadta a 
szolgálatot. Törekvése, liofty  az emberiség magas 
latait inagmászsza, miutlia el lett volna vágva. 
Nein volt más ambieziója. csakhogy férj  és apa 
legyen. Férj lett belőle, de apa nem — házassá-
gának sein elsó, sem második évében. Hiába für-
késztem napról-napra a családi híreket, semmi ör-
vendetes eseményről a családjában nem értesültem. 

Egészen elkerültüuk ugyanis egymástól én 
és Kornai barátom. A mint már szokott lenni, 
ha kettő közül az egyik megnősül. As asszony 
kiszorítja a jóbarátot. Csak héba-hóba láttuk még 
egymáBt az utczán vagy közös ismerősöknél, ha 
a véletlen összehozott. Végül egészen eltűntünk 
egymás szemei elől. Mégis egy nap újból talál-
koztuuk. Szívből örültüuk, sokat mondtunk cl egy-
másnak, elábrándoztunk a multak emlékein. Igy 
élénk beszélgetés közben lakásáig értfink.  Elakar-
tam búcsúzni, ő azouban méltatlankodott: 

„Meg se nézed kicsikénket?" 
„Micsoda?" mondám szemrehányóan „hát 

ilyen is van s én erről nem tudok semmit ?" 
Kornai szégyenkezett. Mqrmogott valamit, 

miből CBak annyit értettem, hogy a kicsike már 
fél  óv óta létezik ezeu a világon. Szándékom volt 
alkalom adtáu hasonlót hasonlóval megtorolni. 
As alkalom persze elmaradt: máig is nőtlen vagyok I 

Vonakodásom mitse haaznált; fel  kellett 
meunem vele lakásába. Sohase törődtem sokat 
kis gyermekekkel. Az egészen apró, értem ez 
alatt, akiknek még csak aejtelmök sincs letelök-
ről. Fiatal anyák és olyanok, kik azzá akarnak 

lenni az ilyen apró teremteseket egyszeriíeu éde-
seknek. igézőknek, angyaloknak tartják. Niucs a 
nyelvnek szava, melylyel érzelmeik tuláradásáuak 
kifejezést  adhatnának. Beismerem, hogy eliez nincs 
kellő értelmein. Hészemre csak akkor kezdődik az 
ember, ha fogú  és haja van. A hajatlan, fogatlan 
csupasz arezu teremtések ugy hasonlítanak egy-
máshoz, iniut egyik tojás a másikhoz. Elvárom 
azonkívül az embertől, hogy öuállóan egyét s igyék, 
önmaga tisztítsa sz órát és törülje a száját, vagyis 
legyen sejtelme, hogyan kell mások társaságában 
mozognia. Tartok attól, liogy e nézetekkel magamra 
vonom a uői nem haragját, de vigasztal az a 
tudat, liogy mindeu éretlkoru agglegény igazat 
fog  nekem adui. 

Legyetetek őszinték mindannyian, akik vala-
ha abba a helyzetbe kerültetek, hogy fiatal  szü-
lőknek siereueaét kellett kívánni: vau-e meglett 
férfl  részére kínosabb pillanat, mint akkor ha be 
hozaák az uj honpolgárt ? Elvárják, hogy öröm-
teljes csodálkozásba essél, hogy ajkadról as a 
vallomás fakadjon  : ilyen angyali leányt még soha 
se láttam I Kívánják, hogy behatóan foglalkozzál 
a „babá'-val, liogy gyengéden megcsípd az ar-
czát, játszál vele és hogy végül kedvességétől 
elragadtatva csókot nyomjál homlokára I Kívánják, 
hogy összeliaaonlitsd a gyermeket anyjával és bá-
mulva felkiálts:  „Istenem, milyen hasonló !" De 
hogy az apjáról se feledkezzél  meg B folyton  ösz 
szehasoulitva nézsél ide B oda, meggyőződéssel 
kinyilatkoztatva: „As orra, vagy a szája, vagy 
valamelyik testrésze, egészen as apjára üt 1* 

Jaj neked, ba nem felelsz  meg a várakozá-
soknak ; ha nem Bikerűl kösömbösségedet a cso-
dálás álarcza mögé rejteni; ha ott állsz, mint a 
fatuskó  éB nem tudod, mit kezdjél a űczkóval ; 
ha elmulasztanád a kis gézengúz arczvonásaiból 
és kurta karjaiból minden kétséget kizáró hatá-
roiotlsággal a leendő Uidóat, művészt, költőt vagy 

vallásosságban éri el suhancz korát, a felnőttek 
számára rendelt templomi oktatást is ignorálja, 
nem keresi. Kllenben szívesen szerzi meg ma-
gának bármi áron, testi épségének erkölcsi tisz-
taságának kárára, a szórakozás, mulatozás til-
tott alkalmait, él a felnőttek  rossz szokásaival, 
kérkedik czifiraságával,  uudok bűneinek taka-
rójával. 

Ezért vesz el a mai iskolák által nevelt 
félszeg  emberek kezében nem csak az atyai 
jus, de minden jó ügy is. 

Szükségesnek látszik tehát a nevelés-ok-
tatásügy gyökeres reformálása. 

SzükBéges, liogy az iskola és élet közti 
ür áthidaltassék, hogy az ifjú  az iskola tanácsai-
val és ismereteivel vezettessék át az életbe, de 
azok a tanácsok, ismeretek adják kezébe a 
munkaeszközöket és ezeknek értékesítésére 
a munkaképességét. 

Gondoskodni kell ifjúsági  egyletek, nép-
könyvtárok, szövetkezetek stb. révén, liogy 
keresse kutassa saját javát az ifjú,  s találja 
is meg ugy, liogy mikor az élet gondjai reá 
nehezednek, vértezve legyen a bukás ellen, 
képesítve bármely küzdelmes életre. 

A mi középiskoláinkat illeti, azok sem 
járulhattak a székelység közvetlen emeléséhez. 
Az az elem. melyet ók neveltek, nem fért  meg 
a Székelyföldön,  távolabb vidéken kereste és 
találta meg élet feltételeit.  Alig van nagyobb 
város e hazában, melynek székely eredetű tiszt-
viselője ue volna. Ha ezek mitul itthon nyer-
hettek volna elhelyezést, valószínűleg több tá-
mogatást nyújtanak a népnek, mint igy. 

Keserű igazságok, dó volna ha tauulságait 
jövőre szemelótt tarthatnák. 

Végtelen szükségét érezzük annak, hogy 
az élet és iskola kapcsolata erósebb legyen, 
hogy mint pl. a felvidéken,  elméleti képzést 
nyújtó iskoláink fölé  vagy mellé olyan iskolák 
állíttassanak, melyek nem a hivatalnokoskotlás, 
hanem a gyakorlati kézimunka, az ipar és 
földmivelés  terén nyújtanak biztos keresetet. 

Szövőipari-, kosárfonó-,  gyermekjáték ké-
szítésével kapcsolt faragászati-,  földtnives  stb. 
iskolák szükségét erősen érezzük. A mi viszo-
nyaink olyanok, hogy az ezen iskolákban sze-
rezhető szakismereteket tovább nem nélkülöz-
hetjük. Kzek mindenike életre nevel, olyan 
mesterséget ad az ifjú  kezébe, melynek elő-
feltételeit  itt megvannak, s melyekkel a Szé-
kelyföld  idővel virágzó vidéke lehetne e hazának. 

(Folytatás.) 

hadvezért felösmerni  I Jaj nokod akkor, te barbár! 
Megvetés volna osztályrészed és szereped a cBalád 
kulturJIetében el volna játszva. 

Mindezt át gondoltam, mialatt régi barátom-
mal és nejével társalogtam s a Kornai-sarj meg-
jelenését vártam. Szerencsére az ldók folyaináu 
bizonyos gyakorlottságot sajátítottam el, hogy em-
bertársaimnak merész arczkifejezéssel  hazugsá-
gokat mondjak Bzeinükbe, a mit köznyelven ugy 
neveznek, hogy „jó nevelés." Feltettem magam-
ban, hogy a szülői aziv összes húrjait megfogom 
pengetni. Meg kell hogy elégedve legyenek velem, 
hogy örömtől sugározzanak arcsaik I 

Miként a vizsgára menő diák, bevesen do-
bogó szívvel, de még is bátran és Istenben bízva 
lép kinsói elé, ugy léptem a sivító valami elé, 
kit két meztelen, izmos dajkakar tartott orom alá. 

„Milyen bájos 1* kiáltottam éa mint a kul-
turférfit  üdvözöltem a kis élő lényt, lelógó kacsóit 
megfogva  és gyengéden kezembe téve. A flezkó 
as iutelligenczia teljes hiányának kifejezésével 
bámészkodott. 

„Milyen okosan néz I* moudám, félig  a szü-
lékhez fordulva,  de azonual ismét a kicsikét bá-
multam, mintha felakartam  volna használni min-
deu pillanatot, melyet a benne való gyönyörkö-
désnek szentelhetek. Megcsiptem arczocskájál, 
negédelyeskedtem vele és mindent megtettem, a 
mi fiatal  szülőknek kedves szokott lenni. 

Megvoltam győződve hogy a reám tukmált 
szerepet mint gyermekbarát pompásan játszom és 
már teljesen a helyzet urának éreztem magara. 
De igy szokott ez lenni as életben: éppen a mi-
kor egészen biztosoknak érezzük magunkat köze-
ledik a sors, durván és ridegen — 

Mikor már égési jelző ssótáromat kimerí-
tettem, elragadtatva mondám : „Es a kis ficzkó 
valóságos angyal !* (Folyt, köv.) 
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Székely kongresszus.. 
Kolozsvár junius II. 

Aa Erdélyi Kárpit-Egyesület állal rendezendő 
s z é k e l y k o n g r e s s z u s s a l kapcsolatosan a 
székely kérdés olyan érdekessé lett ez idd szerint, 
a milyen talán még ném volt egyszer sem. & 
beadványoknak egész tömege érkezett az E. 
K. E.-hez mind a székely kongresszusra vonat-
kozólag. Es a legélénkebben bizooyiija, liogy 
immár égető szükség, a Bsékely kongresszust meg-
rendezni és az elméleti vitatkozás teréről a kérdést 
a gyakorlati megvalósulás helyzetébe hozui. 

As E. K. E. választmánya legutóbb tartott 
gyűlésén számba vette a beérkezett anyagot és 
egyhangú határozattal kimondta, hogy a székely 
kongresszust még ez évben megrendezi. Az elő 
készületek végzésére a székely kérdéssel foglal-
kozó közéleti férfiakból  bizottságot szervez, mely-
rövid idó alatt megállapítja a kongresszus idejét, 
helyét, ügyrendjét és a tárgyalandó kérdéseket. 
A kongresszusra meghívják a kormányt, az összes 
székely hatóságokat és testületeket, valamiut az 
erdélyi közgazdasági és kulturális egyesületeket, 
és egyeseket. 

örvendetes jelként említjük, hogy a keres-
kedelmi miniszter a legkedvezőbben nyilatkozott 
a kongresszusról az egyesülethez intézett leiratá-
ban és az egész kongresszus tervezetét bekérte. 
Hasonlókép a bonvédelmi miniszter is üdvözölte 
az E. K. E. hazafias  kezdeményezését. Érdekes 
nek tartjuk közölni, hogy a megkérdezett székely 
hatóságok s egyesek közül 3 főispán.  3 alispán, 
6 székely orsz. képviselő, 15 fószolgabiróság,  2 
város, 7 erdőhatóság, I kulturméruökség. 10 egy-
házi hatóság, 2 egyesület, 6 tanügyi hatóság, 
124 község, 140 magán ember adott véleményt 
az E K. E.-hez, melyekben a kongresszus meg 
tartását helyeslik, az abban való részvételt meg-
ígérik és a székely bajok orvoslására a tárgya-
landó javaslatokat bejelentik. 

Feltételesen ellene nyilatkoztak I főispán 
s 1 tanfelügyelő  (Csikm), 1 kamara (Marosvásár-
hely) ezek is inkább azért, mert már megelégelték 
a sok elméleti vitatkozást a székely kérdésben 

A javaslatok tömegéből kiemeljük ezekot: 
Székely körvasút, Szárheeyen kőfaragó, 

Gyergyó Szentmiklóson erdőszeti szakiskola léte-
sítése ;textilipsr támogatása, posztógyárak szerve-
zése; csikszentdomokosi rézbányák megnyitása, 
székely földhitelintézet,  tanítóképzőben gazdasági 
oktatás intenrivebbé tétele, szövetkezetek alapítása, 
birtokviszonyok rendezése, háziipar fejlesztése  és 
terjesztése, gyógyító fürdők  fejlesztése,  ásvány-
vizek értékesítése, Bok gyermekű Bzékely családok 
támogatása, a székely kérdésnek részletekben, 
vidékenként megoldása, anyagi helyzet javitása, 
székely ipar fellendítése,  házaló kereskedés sza-
bályozása, állattenyésztés fejlesztése,  hitelrendezés, 
erdők arányosítása, erdei legelők kérdése, tago-
sítás, útadó, a székely jelzálogkölcsönök konver-
tálása, a bányászat fejlesztése,  ujabb mezőgazda-
sági ágak meghonosítása, talaj javítás, tagosítás 
gyorsabb keresztülvitele, fafogyasztó  iparágak lé-
tesítése, belterjesebb gazdálkodás és a műtrágya 
használatának bevezése. ujabb takarmáiiyfélék 
termelése, selyemtenyésztés, az okszerű istálózás 
bevezetése, erdei és viczinális utak Ugye, erdő 
kezelés, regale megváltás ügye, turistaság és ide 
gen forgalom,  az elhanyagolt iskolák fejlesztése, 
ipariskolák felállítása,  közuiaglárak, baromfi  érté-
kesítés, munkáshitel, munkásvédelem és biztosítás, 
székelytermények és állatok kedvezményezés szál 
litása, katonai idó leszállítása, pálinkafőzés,  gyii 
mölcs konzervgyár létesítése, kosárkötó tanfolyam, 
sertés vasárok, ezukorgyár, községi vagyonból 
adómentes takarékpénztárak felállítása,  erdőtör-
vény módosítása, dohányültetés stb., stb. Szóvu. 
a beérkezett javaslatok a legapróbb részletekig 
felölelik  a székelység összes bajait és ezek orvos-
lására szükséges intézkedéseket. Egy egy kérdés 
ismétlődik számtalan kiadványban külöubözó meg 
okolással. A tagosítás, erdőlegeltetés, arányosítás 
kérdéseinek rendezése benne van majdnem min 
den község beadványában. Ezekből domborodik 
ki igazán és a tényeknek megfelelóleg  a székely 
kérdés. 

A község & tízesből áll u. tn.: Pottyond, 
Felszeg, Középlizes. Alszeg és Újfalu  tízesek a 
többiektől I —I kilométer távolságban külön tes 
tet képeznek. 

n. A határ terjedelme. 
A község terjedelme inivdési ágaukint a 

kataszter szerint: 
1. Szántó 3117 
2. Kert 107 
3. Két . 540i 
4. Legelő <3tt 
ö. Erdő . 958 
l>. Használhatta» J8« 

Összesen 10513 
Egy tekintet Menaság 

azonnal meggyőződünk, hoicy 

7 hold 1343 nsz. öl. 
1473 . . 
«31 . , 

. 448 . „ 

. 1188 . . 

. 1388 . 
374 „ 

község határára.s 
rétnek Ilire sinc-i 

Csik-Menaság székelyei.*) 
Irta Bartalla Ágost, kászon-alcsiki járási főszolgabíró. 

I. A község fekvése. 
Csik-Menaság község fekszik  Csikvármegye 

kászon alcsíki járásában, a járás székhelyétől Csik-
Szentmártoutól 11 kilóméter távolságra a Tapolcza 
havasi patak mentén egy szük völgyben, három 
oldalon a völgykatlanba, kopár meredek hegyek 
által bezárva. Kijáró utja egyedül csak a szom-
széd Szentgyörgy küzBég felé  van a Fiság patak 
völgyén levezető viczinális. 

Régi emlékek Bzerint Menaság a legrégibb 
székely községek egyike s most is élő egyes 
családjai a honfoglalással  egy időben jöttek be 
és foglalták  el azt a Tőidet, mely nekik keserves 
inunka után is Biláuy kenyeret ad, de mégis hívek 
maradtak ahhoz másfél  ezer éven keresztül éa 
erős karjaikkal minden idegen betolakodó ellen-
séget visszavertek határaikról. 

*) Minden különös ismertetés helyett leghelye-
sebbnek tartjuk Bartalis Ágost ez emlékiratát szóról 
szóra k&iölni, melyből a földiét  K népét jól ismerő, 
mindkettőt forrón  szerető lélek ragaszkodásának köz-
vetlensége szól a sorok közül a magyar nemzethez, 
a magyar kormányhoz székelyei érdekében. Nagyon 
megszívlelendők e sorok s mi is nem kevesebb buz-
galommal ajánljuk azt az illetékes faktorok  ügyeimébe. 

ott. A helyett vannak a nagy kiterjedésű kopár 
oldulok, melyekről az erdő kiirtása után a víz 
elhordta a termőföldet  s fii  termőföldet  B fii  ter-
mése nein éri meg a kaszálással s betakarításul 
járó munkát. És ez nein frázis,  hanem tény. mert 
ezen községben .egy nap négy ember" tud ka-
szálni egy olyan terű szénát, melynek ára 5—8 
forint,  de azon felül  nem megy. A 4 kaszás nap-
száma beleszámítva az ételt is 4 frt.  Hát a felta 
karás, behordás, hely tisztítás költségei, adója stb.? 

Legelője uem az a dus lusvasi legelő, ha-
nem az a száraz, boraik ás oldalokbau levő szőr 
füves  avar. mely a rajta tengódó marhaállományt 
c-ak az éhen elhullástól óvja meg. 

És az a 'J58 hold. 1188 négyszögöl eriló 
ugyan hol található? Megvan papiroson, tényleg 
azonban kihasznált, üsszerombolt állapotban, mo 
lyet már nem meglévő anyaga, hunéin csakis 
talaja s a felvétel  után nevezhetünk erdőnek. 

Sik rész az egész területből alig tübb 100 
holdnál, a többi meredek, köves hegyoldulokon 
fekszik,  minősége a legalacsonyabb fokon  áll s a 
szántók nagy részének termése alig hiszem, hogy 
a uiivelésre fordított  költségeket visszaadja u 
gazdáuak. 

III. Történelmi múltja. 
Mielőtt a menasági népnek természetes haj-

lamúiról, szokásairól, életmódjáról, erkölcseiről, 
gazdálkodási, állattenyésztési viszonyairól, eladó-
sodásáról stb., szóval jeleni viszonyairól szólanék, 
sziikségesuek tartom előrebocsátani a történelmi 
fejlődésből  egyes vonásokat, mert—véleményem 
szerint — a multak ismerete uélkiíl euiiek a nép-
nek — miut általában a csiki székelynek — je 
lenlcgi viszonyait teljeseu megérteni nem lehet. 

A mióta Magyarország áll és állammá kon-
szolidálódott, a székelységnek s igy a menasáui 
népnek is főéletcfcélja  századokon át egész a 
legújabb időkig azon magasztos lélekemelő kö-
telesség teljesítésében állott, hogy itt országunk 
legkeletibb kiszögelésén órt álljon és vérrel vé-
delmezze a keleti barbárság támadásai ellen Árpád 
nak országát és nyugodtak czivilizáczióját. 

Kiilön köz- és magánjogi lörvényok hatálya 
alatt élt, teljes szabadsagot élvezett, adót nem 
űzetett, királyi donáczióuak, földesúri  jognak, — 
különösen az 15(i2-iki segesvári nótáztutás elótt 
— Ilire sem volt. Ós időktől fogva  teljeseu sza 
bad és uetiies volt s ennek tudata annyira átment 
vérébe, hogy ebbeli fensőbbségét  az idegeitekkel 
éti a közte élő jobbágy eredetiekkel mu is érezteti. 

A honvédelem teljesítésén kívül más fog-
lalkozása nem volt, miut az állattenyésztés, kevés 
löldmivelés, erdóiilás — mire u legelók biter-
jesztése miatt szüksége volt — vadászat, halászat 
és kevés házi iparszövés (fonás)  s gazdasági szer-
számok előállítása saját szükségére. 

Lovat tartott és uövelt harczi paripának, 
élelemmel ellátták állatai és a primitiv földmi-
velés, ruházatát pedig a legkisebb darabig munkás 
asszonyui állították elő. A sót kiváltság képen 
ingycti kapta, dohányt szabadon termesztett, sőt 
italáért sem adott pénzt, a pálinkát és házi sört 
a kisüstön szabadon főzte.  Szuval pénzbeli kiadása 
ugyszólva semmi sem volt. 

Ily körülmények között és víszouyok beha-
tása alatt fejlődött  ez a nép 1848-ig, mikor a 
nagy köz- és magánjogi, társadalmi, közgazdasági 
átalakulás megtörtéül. Régi híres erénye, vitéz 
sége, lángoló haza- éB szabadságszeretete még 
egyszer fellobogott  szabádságharezuukbuu, de 
aztán teljeBen eltűnt régi híre, neve s csak mint 
valami távozó üstökösnek távoli fénye  dereng 
vissza felénk  a multak egéről. 

Kiváltságos közjogi, magánjogi, társadalmi 
állását az uj idők szelleme romba döntötte, pri 
vilégiumait az ujabb törvények eltörölték és nya 
kába zúdították a terhekuek, pénzbeli fizetéBekuek 
oly óriási özönét, a melynek terhe alatt egyszerre 
roskadozni kezdett. 

Az adót flzetui  kell, a sót már uem adják 
ingyeu, a páliukafózés,  dohánytermelés elvétetett 
a mivel ezekről az ember le uem moudlial: pénz-
zel kell beszerezni. 

A regálé-jog megváltásával s a váltságár 
felosztásával,  felprédálásával  a községek egyszerre 
beleestek a magas pótadóuak addig ismeretlen 
hínárjába. Tehát fizetni  kell a községi pótadót, 
erdórendezési, erdőőrzési, birtokrendezési költsé-
geket. egyházi kepét — a mi igazságtalan rend-
szere miatt talán legsúlyosabb, — iskolai adót, 
különböző bélyeg és jogilletékeket, hagyatéki át-
ruházási dijakat, a takarékpénztárokba kamatot 
B a mi a székely einber terméazetét ismerve nem-
csekélység — a „perköltségeket". 

E mellett a régi házi-ipar is mindegyre 
szűkebb határok közé azorult s ma már a ruhá-

zatért is a sokadalomba vagy az örményboltoshoz 
kell menüi. 

A nagy közgazdasági átalakulás e népet 
teljesen készületlenül és fegyvertelenül  találta. 
A büszke, szabad nemes katona-nemzet nem tu-
dott a változott uj viszonyokhoz alkalmazkodni, 
sőt azokkal nein is sokat törődött. Élt ugy, mint 
aielúti századokon át ósBpái. Lehetett tőle akár 
miféle  változás a világban, ó azokkal nem tö-
rődött, megmaradt u maga mozdulatlan konzer-
vativisinusában. Az iparűzést, kereskedést méltó-
ságán alóli foglalkozásnak  tartolta s tartja rész 
ben még ina is, tnely csak zsidónak, örménynek 
való. Es ezen balfeirogást  eloszlatni a viszonyok 
is a télutó legkedvezőtlenebbek voltak. 

Megmaradt a földmivélés  és állattenyésztés 
mellett s e kettőből tengeti nyomorúsággal teljes 
életét. Egyik foglalkozási  ág sein fejlődött  sem-
mit, sőt az állattenyésztés .Menaság községben 
óriási mértékben hanyuilott. A föld  nem nőit, u 
gazdálkodás jövedelmezőbbé nem lett, a lakosság 
szaporodott, keuyér több kell és a kiadások ijesztő 
mérvben szaporodtak a nélkiil, hogy a jövedel-
mek szaporodtak volna. 

Mi lelt ennek természetes következu.énye?; 
„Az eladósodás". 

A hanyatlást, az egymásután feliünó  kele 
vényeket a székelység testén sokau látták. Kon-
gresszusokon tanácskoztak a siralmas helyzetről, 
a lapok állandóiul teli vannak frázisteli  jajgató 
czikkekkel, de a bajok gyökerét kevesen ismer-
ték fel  s okúiról a legtöbben téves tanokat hir-
dettek. 

Sajnos, hogy a kormány hatulnia sein ért 
rá 1807 után bajainkkal foglalkozni  s a székely-
ség teljesen bolesülyedt inár abba az örvénybe, 
melyból csak hatalmas állami segítséggel ver 
gódlietik ki. Míg a nemzetiségi vidékek — ugy-
hiszcin a nemzeti politika nevében — inindeiifelt 
kedvezményekkel elárasztattak: addig mi az állam 
hatalomban csak a végrehajtó hatalmat láttuk, a 
jótékony segítséget hasztalan kerestük. 

A m ez a segítség nem maradhat el. .Az 
állami hatalom nem nézheti tétlenül a székelység 
elpusztulását, inert erre uz erós állainfentartó  fajra 
itt országiiLk keletén, u romániai és erdélyi oláh• 
eág vízválasztó határán a magyar államnak még 
nugyobb szüksége lesz a jövőben, mint volt a 
múltban". 

És hogy nem fog  elmaradni : annak gurau-
cziáját látjuk a mostani korináuyuak s különösen 
Daráiy i Ignácz földmivelésűgyi  iniuiszter ur ő 
nagyinéltóságáiiak a székelységgel Bzembeu meg 
nyilatkozó jóindulatában s közelebbről a magyar 
képviselőházban tett azon nyilatkozatában, hogy 
a székelység helyzetével foglalkozni  egyik első-
reudü feladatának  ismeri. (Folyt, küv.) 

A papir- és tanszerkereskedők 
sérelme. 

A napilapokból értesültünk a felől,  hogy a 
„Magyar papirkereskedők országos egyesülete" 
nagy sérelmet lát abban, hogy az „Eötvös alap 
országos tanítói segélyegyesülele" megengedte a 
„Riglei József  Ede papirnemügyár részvénytár 
saságu-nak azt, bogy a budap-sti és kolozsvári 
„Tanitók háza" és „Árva alapja" javára jöve-
delmező jelzéssel ellátolt iró- és rajzszereket is 
hozhasson forgalomba,  a mely engedelemért a 
fentnevezett  czég az ilyen jelzéssel ellátolt iró 
és raj/szerek eíárusitásából befolyó  összegek 
után a már eddigi áraknak lentartása mell. tt 
is részben sí'/i, részben pedig három százalékot 
biztosit szerződésileg a „Tanítók háza" és ama 
„Árva alapja" javára, a melyből az „Eölvös-alnp" 
azokat a 16. életévet már betöltött tanitó-árva-
kat segélyezni van hivatva a kiket már az „Or-
szágos tanítói nyugdíjalap" sem részesít segede-
lemben, holott a szegény szerencsétlenek kenye-
rüket megkeresni, magukat feniartani  nv'g nem 
képesek. — A „magyar papirkereskedők országos 
egyesületéinek pedig ezen mi intézkedésünk 
miatt, ugy véljük, nem lehet alapos oka és joga 
sem a ftljajdulásra,  sem a panaszos vádaskodásra. 
Kitűnik ez a következőkből: 

Nem mi, az „Eötvös-alap" képviselői, ke-
restük és kértük fel  a hazai papirkereskedőket 
arra, hogy nekünk a „Tanítók háza" és „Árva-
alap" ja jövedelmének a gyarapítását czélzó aján 
latokat tegyenek, banem több székesfővárosi  és 
vidéki emberbaráti nemes érzelemtől áthatolt 
papírkereskedő önként maga keresett fel  benűn-
ket kedvezőbbnél kedvezőbb ajánlatokkal. 

Ili, az „Eötvös-alap" képviselői, mivel „Or-
szágos tanítói segélyegyesüli-tüuk" a Nagymél-
tósága Vallás- és Közoktatásügyi magyar kir. 
Miniszterül" főfelügyelete  alalt áll, köteles-
ségszerűen megvizsgálván, hogy az ajánlatot 
tevő papirkereskedők közül, melyik mutathat fel 
olyan Írószereket, a melyek az érvényben levő 
és a népiskolák nagy részére nézve kötelező 
miniszteri rendelet követelményeinek ininden te-
kintetben megfelelnek,  meggyőződtünk a felöl, 
hogy egyes-egyedül a „Rigler József  Ede papir-
nemügyár részvénytársaság" ajáulott fel  az egye-
sületünk javára jövedelmező iró- és rajzszerek 
kőzőtt olyan népiskolai író-, számoló- és nyelv-
tani gyakorlatoknak való fűzeteket,  a melyek 
a „magy. kir. vallás* és közoktatásügyi miniszter 
állal az 18l»4. évi márczius bó 30-án 33863/1893. 
szám alalt kibocsátott rendelet követelményeinek 
mindrn tekintetben megfelelnek".  Ez a körül-
mény indította egyesületünk bizottságait és el-
nökséget arra, bogy a sokkal kedvezőbb aján-
latokat is mellőzve, a „Kigler-czég" által telt 
ajánlatot elfogadják  s vele szerződést kössenek 

egyelőre bárom esztendőre kiterjedő érvénynyel. 
Mást mi nem is tehettünk, mert ránk nézve a 
miniszteri rendeletek az irányadók. Nem lehe-
tetlen, sőt valószínű, bogy ez az eljárás kese-
ilelte el az egyik vagy másik kedvezőbb aján-

latot tevő papírkereskedő czéget annyira, bogy 
az „Eötvös-alap" gondozói ellen harezra szólíts» 
a „Magyar papirkereskedők országos egyesü-
letét". 

Mi az „Eötvös-alap országos tanítói se-
gély-egyesület" képviselői azonban nem hívjak 
fel  ügyfeleinket  a „Magyal- papirkereskedők or-
szágos egyesülete" iránt való ellenségeskedésre, 
Ízetlen védésre; sőt ellenkezőleg arra kérjük e 
haza minden egyes tanítóját, hogyha lehetséges, 
ugy ezentúl még az eddigiuél is nagyobb gond-
dal és pontosággal kövessék a fentebb  említett 
miniszteri rendeletben foglalt,  nekik szóló uta-
sításokat: mert ez a rendelet nemcsak a szülök 
és a nevelésügy éidekeit. hanem még s papir-
kereskedők, az író- és rajzszerek gyártásával 
és elárusitásával foglalkozó  többi honpolgárok 
igaz javát is II egoltalinazza minden erdekbaj-
hászó tulkapással szemben. 

Hogy pedig a müveit magyar társadalom is 
teljesen meggyőződhessék a felöl,  hogy sem mi, 
az „Eötvös alap" gondo/.ói, sem pedig a mi ügy-
feleink  nem s>érlhet|űk meg a „Magyar papir-
kereskedők országos egyesülete" tagjainak az 
érdekeit a Riglei-czéggel kötött szerződéssel, ba 
az említett rendelet utasításai ellen nem vétünk, 
közöljük e helyen annak a tanítóságot és a szü-
lőket egyiiául érdeklő bövetkező pontjait: 

„Tudomásomra jutván, liogy különösen a 
népiskolákban hasznsaiban levő irófüzelek  nagy-
részbi-n sem az egészségügyi, stm a paedagogiai 
követelményeknek meg nem felelnek,  s hogy ezen 
tüzelek sokfélesége  a szülőket is. meg a tanu-
lókat is gyakran megtéveszti, az iskolaigazga-
tókat és tauitókat pedig arra indítja, hogy az 
iskolájukban használandó irófüzelek  elái u>ilására 
egyes kereskedőknek meg n^m engedhető mo-
nopohumot adjanak: elhatároztam, hogy ezen 
bajok "orvoslása és a miattok ismelelleu felme-
rült panaszok megszüntetése végett uz állami 
és községi, továbbá társulati és magánjellegű 
elemi népiskolákban és felső  népiskolákba!) hasz-
nálandó irótü/et'-k szerkezetét, minőségét, kiállí-
tását és használatát illetőleg szabályzatot adok ki". 

„I. A népiskolában forgalomban  levő iró-
füzelek,  a m-glevo készleiekre való tekintetből 
az 1894,95 ik tanév végéig használhatók*. 

„2. Az 1895/9G ik tanévtől kezdve a vallás-
és közoktatásügyi miniszter közvetlen vezetése 
és rendelkezése alstl. álló állami, községi, társn-
iali és magánjellegű elemi népi.kolákbau és felső 
népiskolákban az alább következű utasításoknak 
megfelelő  irófüzelek  haszuálhalók". 

„3. A használandó füzeteket,  figyelemmel 
az utasításban loglallakra és arra, bogy hazai 
gyártmányok legyenek az illető iskolák tanító-
testületei állapítják meg, meghatározván, liogy 
az egyes osztályokban a vásárlandó füzetek  mily 
fokozati  számúak és mily nrnőségűek 1 gyének, 
egyébként azonban tartózkodván a vásárlási 
helyre uézve teeudő korlátozásról". 

A többi pontok a füzetek  szerkezelére és 
kiállítására uézve állapítják meg az elveket s 
igy azok e lapok tisztelt olvasóit nem érdekei-
betik, hanem csak a tüzelek kiadóit utasítják a 
tűzetek előállítását illetőleg. 

Végrehajtottak-e országszerte már az alan-
tas iskolai hatóságok ezt az üdvös czélból ki-
bocsátott minis/teri rendeletet mind n iránjban ? 
— nem a mi feladatunk  kutatni. Mindazonáltal 
bízvást állíthatjuk, hogy még panasz sem merült 
fel  a miatt, hogy a tanitók az olyan népiskolai 
irkákat is kiküszöbölték volna iskoláikból, a 
melyek e minis/.teri rendeletnek teljesen megfe-
leltek minden tekintetben s ezért bizlou reméljük, 
hegy kartársaink a jövőben sem botlanak ineg 
e tekintetben. 

Más kérdés az, hogy tart e minden egyes 
papírkereskedő üzletében olyan fűzeteket,  a 
melyek a lentebb említett rendelet érlelmébeu 
készültek? Igennel felelt-e  e kérdésünkre a 
„Magyar pai ii kereskedők országos egyesülele?" 
Alig? 

Ugyanazért ini, az „Eötvös-alap" gondozói 
a tanügy érdekében melegeu üdvözöljük a „Ma-
gyar papirkereskedők országos egyesületéuek" 
a/.t az elhatározásét, hogy az ügyet a vallás- és 
közoktatásügyi magy. kir. Miniszter Ő Nagy-
méltóságának az ítélőszéke elé állítják, mert ezzel 
a közoktatásügynek bizonyára csak jó szolgá-
latot tesznek és mert mi is hasonlóképen foguuk 
cselekedni. 

Kérve kérvén a művelt magyar társadalom 
tagjait, hogy a „Tanitók Háza" és „Árva-»lapu-
jának ügyeit pártlogásnkba venni kegyeskedje-
nek, a „Magyar papirkereskedők országos egye-
sülete" tekintetes elnökségétől is méltányos és 
jogos támogatást kérvén, remélvén és várván, 
maradiunk mély tisztelettel 

Budapesten, 1901. jnnius 9 én 
az „Eötvös-alap"  gondozói. 

Iparosok májálisa. 
A helybeli ipartestület és iparos ifjúsági  ön-

képzőkör tavaszi mulatsága, melv részint a kedve-
zőtlen idö, részint pedig egyéb okok miatt már több 
ízben cl lett halasztva, folyó  hó 16-áu a kies fekvésit 
,Sutafcnyó"-bcn  megtartatott. 

Zavarólag hatott a mulatságra a vezérkarnak 
épen ezen a napon történt városunkba való inc-ér-
kezese, a mennyiben ezen látványosság számba neie". 
bevonulás, a kolozsvári honvéd zenekar térzenéje a 
vezérkari főnöknél  való tisztelgés igcu sokat vissza 
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tartott a tavaszi mai at^ágo u való részvételtől még 
azok közQl is, kiknek erkölcsi kötelessége lett volna 
a mulatságon megjelenni. Ertjük ezek alatt az iparos 
mestereket és az önképzőkört tagokat, kik közül igen 
so'tiin elmaradtak. 

Nem tudjuk, liogy ez az igen is (eltQnó rész-
vétlenség sztrájk akart-e lenui, vagy pedig csak a Csik-
szciedában kínálkozó látni valók vonták-e el csuk-
ugyuu uz érdekelteket, anuyit uzonban tudunk és 
annak a nvilváuosság elótt is kifejezést  adunk, hogy 
lm inniuk n z iparosok nem pártolják a saját Ügyeiket 
távolról sein kívánhatják másoktól, liogy azt tegyék. 
Knnyit jó lesz uzoknak, a kiket illet, tudomásul venni. 

A májális lefolyásáról  a következőkben tudó-
sítunk. 

Az iparosok és iparos ifjúság  délelőtt 10 úru-
kor kezdett gyülekezni a városház előtti téren és ugy 
háromnegyed 11 óra tájban zeneszó mellett, zászlók 
alatt kivonultak u helyszínére, a hol uz időt sütéssel, 
főzéssel  töltöttek a délutáni órákig, inikor a közön-
ség kezdett gyülekezni. 

Délután 3 óra felé  megkezdődött a táncz és a 
táncz kedvelő fiatalság  ozsouna idejéig a Kozák Pali 
jó zmeje mellett a legjobb kedvvel járta és n lelkes 
kis csapatot még a gyülekező fenyegető  fellegek  s 
nagyobb vihart jósló menydörgések se tudták lehan-
golni. A gyengébb szivílek már haza menetelre gon-
doltuk, de a uugyobb rész erről ínég csak tudni sem 
akart. végre is ay. idő engedett, a felhők  minden 
nugyobb veszedelem nélkül elvonultak, a barátságos 
niip uruny sugaraival újra bevilágitottu a vidéket s 
• -tini kezdve egész a késő esti órákig a legjobb idő 
kedve/.ett a mulatságnak. 

Hat óra tájban majdnem minden bokor egy 
vendégszerető hajlékká változott, melyben dúsan 
teritett asztal várta u legnagyobb szívességgel foga-
dott vendéget. 

Ozsonnu után ismét megkezdődött II táncz s 
legjobb Uuuguluthan tartott mindaddig, mig a bú-
csúzó mtp utolsó sugarait elnyelte az Hlkony. 

Kkkor a vendégek és uz egész közönség oszla-
dozni kezdett, hogy egy óra elteltével ismét összegyűl-
jön a/. ipuros ifjúsági  önképzőkör nagytermében, u 
hol iiztún a mulatság a hajnali órákig tudott. 

A mint halljuk, uz iparosok tavaszi mulutsága 
nnv:i£ilnţr is szépen sikerült, 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ternovszky Béla, a maros-vásárhelyi 

kir. Ítélőtábla elnöke e hú 9-én a helybeli kir. 
törvényszék s járásbíróság megvizsgálása végeit 
városunkba érkezett. Teljen egy hetet tartott e 
vizsgalat, melynek folyamán  a táblai elnök ur 
a legapróbb részletekig vette KZemflgyre  a bíró-
ságok ügymenetét, forgalmát,  a melyek bizonyára 
meggyőzték öt ugy a törvényszék mint a járás-
bíróság pontos, szakavatott vezetéséről s képet 
alkothatott magának azon óriási haladásról, mely 
bíróságainknál nebány év óta tapasztalható. Re-
méljük, hogy ezen vizsgálatok most, mint min-
dig eredményt rejtenek a mébűkben s a még 
némi személyi hiányok pótlása mellett végre is 
meg fog  születni a'< uj törvénysz'-ki palola, mely-
nek érdekében törvényszéki elnökünk oly sokat 
fáradozik,  mert ahoz bizonyára hozzá fog  saját 
felterjesztéseivel  járulni a táblai elnök ur is. ki 
most is meggyőződhetett a jelenlegi helyiség 9/.Dk, 
egészségtelen, a czélra teljesen alkalmatlan voltá-
ról. A táblai elnök ur nyájas, leereszkedő, le-
kötelező szives modora teljeseu megnyerte a ve'e 
érintkezők, különösen a bírói s ügyvédi kar ra-
gaszkodását s bár nem szereti az ümiepeltelést, 
szombat este az ntolsó vacsorán csaknem teljes 
számban jelentek meg a Csillagban. hol étkezni 
szokott s toaszt nélkül, bogy a bankettnek még 
esak látszata is elkerültessék bucsu/talták el ö 
méltóságát, ki a vasárnap déli vonallal, hova a 
bírói s ügyvédi kar számos tagja kikísérte, uta-
zott vissza székhelyére, Marosvásárhelyre. Mint 
értesülünk július l-én megkezdi szabadság ide-
jét, mit a felvidéken  fog  egész augusztus köze-
péig eltölteni. 

— Vezérkari tisztek szemle aton. 
Itiikn átutazói voltak városunknak vasárnap. Mint-
egy 17 vezérkari tiszt a megfelelő  szolga személy 
zetlel terep tanulmányozási szemleutjában érkezett 
inea Udvarhely felől  kocsikon délulán '/,-1 órakor 
a vezérkar fónöke  Beck Báró táborszernagy ve 
zetúse alutt, kiknek — mert üuiiep is lévén igen 
suk bámulója akadt. Az utazó lisztek kíséretében 
olt láttuk Udvarhely megye fó-  és alispánját is, 
kik közül az előbbi Beck Báró négy lovas foga-
tán foglalt  helyet. Mikor a város végére értek 
Kiles Jakab polgármester rövid azavakbau üdvö-
zölte a táborszernagyot magyar nyelven, ki azt 
l'ulkovics altábornagy, erdélyi honvéd főparancs 
nok tolmácsolása mellett Bzivesea köszönte meg. 
Kz uiáu a inenet a nemzeti zászlókkal fellobogózott 
városba érkezett s valaineuyi magaa rangú liazt 
az elóre kijelölt szállásokat foglalta  el. A vezér-
kar főnökét  Nagy Sándor ügyvédnél kijelölt szál-
lásán a vármegyei, városi és más hatósági tiszt-
viselők keresték fel  Mikó Báliul főispán  vezotése 
alatt, ki egyelőre magyar, majd német nyelven 
tartott üdvözlő beszédben adolt kifejezést  a sze-
rencsének hogy közös hadseregünk vezérkari fő-
nökét éa kiválóbb tisztjeit vármegyénk területén 
üdvözölheti. Az éljenzéssel kísért üdvözlő beszé-
dét a táborszernagy jóleső megelégedéssel fogadta 
s német nyelven tartott válaszában öröinét fejezte 
ki a felett,  hogy a Székelyföldre  jöhetett a azt 
közelebbről la megismerhette. Este a Kolozsvárról 
ide érkezett honvéd zenekar a táborszernagy tisz-
teletére annak szállása elótt szép zene darabokat 
adott elő, azután pedig a város lóbb utczáln végig 
menve nagy takarodot fujt,  mit a polgárságnak 
kíváncsi nagy tömege kisért. Másnap az az hétfőn 
a katona tisztek külön vonattal Gyiinesbe rán-
dullak ki, hogy megszemléljék az ottani regényes 
H*ép vidéket és a határszéli szorost. Oyimeaból 
délután 5 órakor érkeztek vissza városunkba. 
Az állomáson az érkezőket bérkocsik várták e 
ezeken hajlatolt ki-ki szállására. Este hét órnkoi 
a honvéd tiszti kaszinóban dúsan terített asztal 
várla a vezérkar tagjait, kik aztán a honvéd 
zenekar kitünó nótái mellett a legjobb hangulatban 
vacsoráztak mintegy 9 óráig. Ekkor kezdtek gyü-

lekezni a szűkebb körű táuozmulatságra meghívott 
hölgyek s a vacsorát az éjféli  órákig tartott táncz 
mulatság követte. Talán felesleget  is említenünk, 
hogy tánozmulatság alatt a jókedv csak hatvá 
nyozódott s midőn búcsúzásra került a sor, egy 
rövid, de annál kedvesebb estély emlékével liagy-
ték oda a tiszti kör helyiségeit. Reggel 7 órakor 
egész hosszú kucsi sor állott az Otthon kávéház 
elótt, a hol a vezérkar tagjainak nagyobb része 
reggelizett. Mintegy fél  nyolez óra tájbau kocsikra 
ültek, kihajtattak az állomásra. Itt már befiitve 
várt a külön vonat, mely a jeles katonákat Tus-
nádfUrdőre  és innen rövid ebéd után Brassóba 
szállította. A vezérkarban összesen 47 tiszt volt 
jelen, közöttük egy táborszernagy, két altábornagy, 
két vezérőrnagy, két honvédségi főintéző,  két fó-
törisoivos, & ezredes, két alezredes számos őr-
nagy, több kapitány és főhadnagy. 

— Miniszteri elismerés. Széli Kálmán 
m. kir miniszterelnök mint belügyminiszter Becze 
Antal alispán urnák valamint dr. Lázár János 
főszolgabírónak  a mnlt évi magyar—román ba-
tárjelzések belejezése alkalmából kifejezem  ügy-
buzgó közreműködésükért írásbeli elismerését 
fejezte  ki. 

— Eljegyzés. Bőjthy Gábor ügyvédjelölt 
eljegyezte Székely Irénkét Csik-Szentmibályról. 

— Az érettségi vizsgalatok a csik-
somlyói főgimnáziumnál  3 napi fulytonns  kihall-
gatások után folyó  hó 13 án értek véget. A vizs-
gálaton a kormány képviseletében Czobor Béla 
budapesti egyetemi tanár, az erdélyi róm. katb. 
státus képviseletében Mikó főispán,  mint egyút-
tal világi gondnok vett részt. Az eredmény ez-
úttal is fényesnek  mondható s rá vall azon lel-
kiismeretes tevékenyégre, mit a tanári kar a 
lefolyt  tanév alatt is odaadással kilejtelt. A 42 
rendes hallgatóból szóbeli vizsgára bocsáttatott 
36, kik közül 32 szép sikerrel tette le a vizs-
gát, három 3 hónapra, 1 pedig 1 évre lett viaz-
szautasitva, a mi ily nagy számból feltűnő  nem 
lehet. 

Pályadíjat nyert egyetemi hallgató. 
Cnik-tusnádi Éllhes Zsolt a kolozsvári tudomány 
egyetem jogi karának tehetséges és szorgalmas 
hallgatója a bölcsészeti karon kitűzött egyik 
pályatétel megoldásával 80 korona pályadijat 
nyert, Gratulálunk!!! 

— Uj doktor. Őszinte ölömmel értesül-
tünk, hogy Sándor Gyulát eyergyó-tölgyesi szol-
gabírót folyó  hó 15-én a kolozsvári egyetemen 
az államtudományok doktorává avatták. E fiatal 
tehetséges és munkás közigazgatási tisztviselőnk-
nek magaa képzettségét elismeiö uj rziméhez, a 
doktori névhez őszinte szívből gratulálunk! 

— Uj „Oltár-Egyesület**. A mini értesültünk 
Csik-I)elnéii 72 tapsai Oltár-Egyesület alakult. Örven-
dünk az üdvös mozgalomnak s őszintén óhajtjuk, 
boey az egyesület szent czélját egyesült erővel mi-
nél magasabb fokban  elérhessék. * 

— Kántori kinevezés. Hirt adtunk volt 
annak idején a kozmási kántor választásról, mely 
a pártok közölt még hevesebb ősszekoc/.czauásra 
is alkalmat adolt volt, a ini azon feltevésre  en-
gedett következtetui, liogy esetleg nj választás 
lesz elrendelve. Ez utóbbi eset az jűban nem kö-
vetkezeit be, mert püspök ur n méltósága az 
akkor első helyre megválasztott Balló Károly 
csikszentimrei kántort kozmási káutorrá kine-
vezte, illetve a választást megerősítette s e/.zel 
a választók közötti nézetkülönbség is megszűn-
vén, a kinevezést mindkét fél  megnyugvással 
fogadta. 

— Tanképesitö vizsgák. A csik-som-
lyói tanítóképezde IV. osztályt végzett növen-
dékeivel a tanképesitö vizsgák a mnlt héten tar-
tattak meg Gergely Ignácz gyulafehérvári  kano-
uok mint püspöki megbízott elől ülése mellett, 
melyeken a világi tanhatóság részéről Szabó 
Géza kir. tanfelügyelő  is jelen volt. Tanképe-
sitésre állolt 23 férfi  és I nő Földes Anna kis-
asszony, kik valamennyien a vi/.sgát siket rel 
állották ki, még pedig 4 kitűnő 10 jeles és 10 
jó eredménnyel. 

— A Köllő síremlék bizottság tisz-
telettel kéri a gyüjtóiv tartókat, hogy az ive-
ket viszaküldjék. Budapest, IX. Köztelek. 

— Záró vizsgák. A megyei polgái i leány-
iskolában az évzáró vizsgálatok f.  bó 27., 28. és 
29. napjain fognak  végbemeuni. 27. a kél alsó 
osztályét tartják meg 8—12 I., 2 — 5 II., 5 tói 
tornavizsga. 28. A III. és IV. osztály vizsgá-
latai a szokott iiöben, d. e. 8—12 ig az egyik, 
d. u. 2 — 6 a másik, 6 órakor a tornavizsgálat. 
29. d. u. a záró ünnepség, melynek műsorát a 
jövő számban hozzuk. A vizsgálatok tartama 
alatt a munka- ég rajzkiállitás megtekinthető. 
E vizsgálatok nyilvánosak lévén, az érdeklődő-
ket tisztelettel meghívja a tantestület. 

— A csikmegyei gazdasági iránya felső 
népiskolában • az évzáró vizsgák folyó  hó 24-én 
fognak  megtartatni. 

— A helybeli iparos tanoncz iskola növen-
dékeinek vizsgái e bó 20-án lesznek. 

— Vasárnapi munkaszünet betartása 
kereskedésekben. Azon felmerült  panaszok 
folytán,  bogy állami egyedárussági czikkek el-
adásával is foglalkozó  kereskedők a munkaszü-
neti törvénnyel szemben rendszeres visszaélése-
ket követuek el, mennyiben a munkaszünet tar-
tama alatt nemcsak egyedárzasági czikkeket, 
mint pld. szeszes italokat és dohányt, hanem 
Szletak egyéb czikkeit is kiszolgáltatják, s ily 
nódon nemcsak a munkaszüneti törvény rendel-
kezéseit jálszák ki, hanem az egyedárussági 
czikkek eladásával nem foglalkozó  üzlettársaik, 
kai szemben jogosulatlan versenyt fejtenek  ki-
a belügyminiszter az összes törvényhatóságoknak 

nrgiisgjta, hogy a jelzett kereskedéseket szi-
gorúan ellenőriztessék éa az elkövetendő kihágá-
sok megtorlása iránt haladéktalanul intézkedjék. 

Automobil kiallitás Budapesten. A 
magyar antomobil-klub folyó  bó 17—20-ig Buda-
pestei! a Tatlersallban autoicobil kiállítást rendez 
melyen a legnevesebb külföldi  czégek több ko-
csival vesznek részt ugy, hogy mindenfajta  au-
tuinok lesznek láthatók. Junius 18-án virág és 
lampion korsó lesz az Andrássy és Stefánia  uton, 
21 -én pedig automobil verseny a szép Juüászné-
boz a Budakészi uton. A kiállításra orszászerte 
nagy az érdeklődés, mert az lesz az első ilynemű 
kiállítás hazánkban holott a többi njugoti álla-
mokban az autoinohilÍ8 ma mar virágkorát éli. 

— Törvényhatosági ut átvétele az 
állam által. Vái megyénk alispánja a legköze-
lebbi törvényhatósági közgyűléshez telt jelenté-
sében reménységét fejezte  ki, bogy » sepsi-szent-
györgy—c iks/.ereda—gy.-szeiitmiklósi—tölgyesi 
Útszakasz az államutak sorába át fog  vétetui. 
Ezen reménység már is teljesült, mennyiben a 
kereskedelmi miniszter a vármegye 1901- 1902. 
évi közúti költségvetésének jóváhagyása alkal-
mából e hó 7-én kelt leiratában a Sepsiszent-
györgy—szeri dai, valamint a Csíkszereda—ditrói 
és a ditró - o-tiiplicza közötti 121-3 kilométer 
hoszuságu törvényhatósági átszekasznak jövő 
lulius hó l-től kezdve az állami utak sorába való 
átvételét kijelentette s ezzel a vál megyei, ha-
lászati fontossággal  biró főbb  utvonalak fenntar-
tása a vármegye lerliéröl átvétetvén, ezután meg-
lesz a lehetőség arra, bogy a terhes útadóból 
a löbb viczinális utak fentarlására  is sorrend-
ben bizonyos összegek ellordiuathassanak. 

— Mesögazdosági tanfolyam  néptanítók szá-
mára. A ni. kir. íöldlllivelósüfryi  miniszter II gazda-
sági ismétlő iskolák vezetésére hivatott néptanítók 
pizdusáu'i kiképzése rzéljából az erdélyi n-^/eklieii 
uz alpyóiryi iolduiives iskolánál folyó  évi julius hó 
1 "l-töl nu;;usótlis bó lll-iu lu-L'y liftes  puzdnsáiri tan-
folyamot  rendez. melyre J(> néptanító vétetik fül.  kik 
közül mindenik ItHlk. (egyszáz korona) általányt kup 
költségei fedezésére.  A tanfolyamokra  vulö felvételre 
a Ulllíeliiicyelósé<; utján lebel jelentkezői. 

-- Gyássrovat. Császár lléla brassói kir. tör-
vényszéki birót és feleségét  Heuter Juliskát súlyos 
csapás érte. 11 mennyiben folyó  lui 10-én aliií liároni 
és fél  éves kis leánykájukat elragadta a kérlelliei len 
luilál. A kedves gyermek kiluilt p-irlni velvét tíyergyó-
Szarliegyeii junius hó 12-én helyezték örök nyuga-
lomra az ottani sírkertben. 

— Tamás Károly lielyl,eli gazdálkodó einl,el-
folyó  hó 12-én a hajnali órákban szívszélhűdés kö-
vetkeztében váratlanul és hirtelen elhunyt Még meg-
előző napon mezei munkával foglalkozott  s ki sem 
sejtette, liügy uz erőteljes, sohasem betegeskedő em-
ber másnap már a nvujtú padra kerüljön. Temetése 
Folyó hó 1-l-én délután 4 órakor történt, igen n;i^y 
részvét mellett. 

— Zene irodalom. Magyar Lant czim 
Alatt egy zenemülolyóirat indult meg Győrön 
Ur. Angyal Ármánd és Ur. Vajda Emil szer-
kesztésében. A mutatványszám díszes kiállítás-
ban 6 oldal szöveggel * 6 oldal zenemű mellék 
lettel megjelent. Tartalma változatos s Kircb-
mertöl, Angyaltól, Vajdától s Lőrincz Banditól 
közöl haugulalteljes, érLékrs zenemüveket. A lap 
magyaros iránya, melylyel az idegen salakot ki 
szorítani igyekszik s a magyar zeneszerzők ér-
dekeit óhajtja szolgálni s a ii-m/.eti zenél mű-
velni telj-s elismerést és pártolást érdemel. A 
szerkesztők ismert nevei is elég biztosítékot 
nyújtanak arra nézve, bogy a lap hézagpótló 
rendeltetésének derekasan meg fog  telelni. Ajánl-
juk ezen érdekes lapot a legélénkebb pártolásra. 
Előfizetési  ár egy évre 8 korona, inely Magyar 
Lant czim alalt Győrbe küldeudö. 

— A honvédek fegyvergyakorlata. 
A kolozsvári honvédkei üleli parancsnokság állal 
összeállított menettelvnek inegt'elelöleg a csík-
szeredai m. kir. honvédség az őszi legyvergya-
korlatokat megelőző összpontosításhoz tegnap, 
azaz 18-án utazóit el szeredából Tusnád —Sepsi-
Szentgyörgyörgyön át Brassóba, kik a gyakor-
latok hevegzése után csak augusztus 4-én fog-
nak Szeredába ismét viszaérkezni. 

— Postahivatal megújítás. A kolozs-
vári posta és távirda ig izgatóság értesítése sze-
rint a Gyetgyó-Ujfalvi  községben szervezett uj 
postahivatal folyó  bó 16 án nyittatott meg és 
adatott át a forgalomnak. 

Alapszabály megerősítés. Az Olt 
folyónak  Csik Madéfalva  községtől a megye ba-
láráig vagyis Tusnádig terjedő területére nézve 
Csíkszereda székhelylyel alakult halászali tár-
sulat alapszabályait a löldinivelési miniszter jó-
váhagyta, s megrendelte, hogy az üzemterv is 
sürgősen megállapitlassék és jóváhagyás végett 
fölterjesztessék. 

— Engedély tombol&játékra. A bel-
ügyminiszter a csiktusnádi fürdőbirtokosságnak 
engedélyt adott arra, bogy az ottani szegény 
korház alap javára a folyó  évi fürdőidény  tar-
tama alatt az ott időző fürdővendégek  szóra-
koztatása czéljából lottódij és nyereményadó 
mentesen tombola játék rendeztethessék. 

— Öngyilkosság. Biró Lajos csik-szent-
tamási lakós mult bó végén estefelé  sötőházá-
ban felakasztotta  magát. A szelíd, békés termé-
szetű ember május 24-én a báromkuti fürész 
gyártól jött haza. útközben néhány duhajkodó 
legénytől megtámaduván azoknak egyikét fej-
szével súlyosan megsértette s az erre követke-
zeti csendőri nyomozások és büntetés elől a halál-
ban keresett menedéket. 

Ajánlati tárgyalás. Az erdélyi részek-
ben elhelyezett honvéd csapatók élelmi szükség-
leteinek 1901. szeptember bó l-től 1902. évi 
augusztus hó 31-ig terjedő egy évrevaló bizto-
sítása czéljából versenytárgyalás larlatik, még 
pedig Brassóban folyó  évi julios bó 2-án, Nagy-

szebenben július hó 4 én. Marosvásárhelyen ju-
lius bó 8 án, Kolozsvárt julius hó 11-én. Szállí-
tani kell zabot, szénát, alom- és ágyszalmát, 
tűzifát  stb Részletes feltételek  a helybeli honvéd 
zászlóalj kezelő-tiszti irodájában megtekinthetők. 

— Diadal. Tnpidhnttunu] a leirjobb boni pezsgő 
n ,l)in,lal Sek. melyet lJherbard Antul lfiidalokoo 
készít. A lapunk jeleu s/.áuiúliuii is megjelent hirde-
tésre felhívjuk  olvasóink liíryelmél. 

— A Zenélő Magyarorsaág zongora ús iene-
niiiíolyőirat junius 1-én 11-ik fiizelo  ip.-u ,'rdekes 
tartalommal jelent ineír. A mindenütt kedvelt zenc-
luiifolyóiral  e száma tartalmazza a kővetkező dara-
bokat: 1. _ \e töltsetek inár én többet nem iszom", 
népdalt. 2. Itadies Béla tiizellu csárdását. M. Kárpáti 
Sándor K^laiitilie guvottejét. 4. ftordeuox  tiézu A 
hősök tánczát. Heldcntáncz hepejiire. zoiiporiiki-sé-
rettel. Mimién száma hnsonló ^azdair^iirtaloliinial jele-
nik tuep H Zenélő Magyarországnak. Kvcokini 24 liizel, 
mindé ii füzet  Klóidul hungjegv tiirtuloiiitual ulegjobban 
megválusztott kiváló sikerű' újdonságokból 
lilva, oldul lurtulomért 12 korona, félévre  12 íil-
zel lif>  oldal tartalomért (> korona és negyedéven-
kint li füzeiért  3 korona «z áru. Klőíizetliel ni' uz 1IKI1. 
évfolyamra  u Zenélő «Magyarország (Klokner llde) 
zonemUkiadóliivutulálmn , Budapest. VI., Csengén u. 
ti2. sz., honnan megismerésre mutatvány füzelet.  fit) 
lillér beküldése ellenében küld-nek. 

HIVATALOS RÉSZ. 
M. kir. fiildinivelésügyi  miniszter. 

íUKil/eln. VI. szám. 
Vulumennyi  vármegye és városi törvény-

hatóságnak,  Uudapest  székesfővárosnak, 
t'iume  kormányzójának.  Valamennyi  köz-

igazgatási  bizottságnak. 
A ni. kir. föhltnivrlésiigyi  miniszter ren-

delete az erdóiminkásokról "szóló l'.HK). évi 
XXVIII, t.-cz. végrehajtása és az eljárási sza-
bályok tárgyában. 

Az erdótnunkásokról szóló l'.H*). évi 
XXVIII, t.-ez. végrehajtása és a törvény 4"). 
§-a értelmében az eljárási szabályok megálla-
pítása tárgyában az utóbbiakra nézve ni! kir. 
belügyi és igazságügyi miniszter urakkal ftţye-
tértöleg rendelem, hogy az llltll). évi XXVIII, 
t.-ez. végrehajtása körül, továbbá az eljárási 
szabályokra nézve, a mennyiben ez a törvény 
másként nein intézkedik, megl'Helöon az IS'.is. 
évi II. t.-cz. végrehajtása illetőleg az eljárási 
szabályok tárgyában a 111. kir. ln-lligyi és igaz-
ságügyi miniszter urukkal egyetértően 1SÍIS. 
évi február  hó lő-én LWIOelti. szátn alatt ki-
adott rendeletemnek szabályai alkalmazandók. 

Kelt Budapesten, 1!M)1. évi. április 14-én. 
Darányi s. k. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Veress Sándor dr., 
megyei tiszti foorvos  ,„ 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
Csíkszeredában, 

Nagy Ferencz dr. hazában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 

délután 2 4 óráig. 
Sz. 581—901. |U0 |1 -2 

Arlejtési l i i r d c l n i é n y . 
Alattirt község elöljárósága közliirró 

teszi, liogy a község képviselő testülete 
- - a fa  és kőanyagon kivül, melyet a 
község természetben ad — 6fi24  k. Ifi  f. 
azaz hatezerliatszázliuszoiinégy korona 
40 fillér  költséggel a községi jegyző ré-
szére jegyzői lak építését határozta el; 
melyre az engedélyt, a Nagyságos Alis-
pán urnák 5037—901. ai. száma alatt a 
megye törvényhatósági bizottsága is 
megadta. 

A jegyzői lak építésénél teljesítendő 
munkák kivitelének biztosítása czéljából 
1901. évi julius hó 1-ső napjának 
délelőtt 9 órájára a község hivatalos 
liázáuál tartandó nyilvános árlejlés hir-
dettetik azon megjegyzéssel, hogy a jel-
zett idő pontig írásbeli zárt ajánlatok TŞ, 
melyek az elöljárósághoz adandók be, 
elfogadtatnak.  /• 

Később érkező zárt ajánlatok figye-
lembe nein vétetnek. 

Áriejteni kívánók kötelesek az ár-
lejtés megkezdése előtt lü"/o megfelelő 
bánatpénzt letenni, valamint a beadandó 
zárt ajánlathoz is ugyan annyit csatolni. 

Az építkezésre vonatkozó tervek é's 
költségvetés, valamint a feltételek  « 
körjegyzői irodában a hivatalos órák 
alatt betekinthetők. ~ 

Ajánlat tévő tartozik ajánlatában 
kitenni, hogy a feltételeket  ismeri -éjs 
azoknak magát aláveti. 

A község  elöljáróság.-
Oy.-Kilyénfalván,  1901. junius 

hó 15-én. 
Zathureczky Bálint, Balázs JózseC. 

köíjcgyzfi.  .bitó. ' 1 JV 



J u i u s 1 . C S Í K I L A P O K . szám. 

Sz. 1502—901. 
k . i. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergy ó-Bélbor községben megüre-

sedet t , anyakf lnyvvezetöi  á l lásra , Csik-
v á r m e g y e T e k t s . közigazgatás i bizott-
s á g á n a k 344—901 . ki. sz. r ende le t e foly-
tán pá lyáza to t h i rde tek s felhívom  mind-
azoka t , kik ezen 800 ko rona évi fizetéssel 
j avada lmazo t t ál lást e lnyerni ó h a j t j á k , 
hogy az anyakv i . törv. 8. § ában meg-
k íván t képes í t é s t igazoló okmányokka l 
felszerelt  kérvényOkőt hozzám f.  é v i 
j ú l i u s h p 1 0 - i g benyúj tan i annál inkább 
el ne mulaszszák, mivel később beé rkező 
k é r v é n y e k nem fognak  figyelembe  vé te tn i . 

J egyző i v izsgával biró e g y é n e k ezen 
á l lás e l nye ré séné l e lőnybe r é szesü lnek . 

Gyó-Tőlgyesen , 1901. j u n i u s 12-én. 

Bogády, 
[130] 1—2 főszolgabíró. 

Sz. 8265 - 9 0 1 . 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A oik-azeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhirré teszi, bogy Minél 
Albert, Minér Berta és Imre Dénesné végrehaj-
tatőknak, Vaslobán György végrehajtást szen-
vedő elletni 200 korona tőke követelés és jáin-
lékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék területén lévő Csikszenimihály 
község baUrán fekvő  a csikszentmihályi 525. 
számú tjkvben A. f.  1. rendszám 2177. brsz. 
szántára 18 korooa, 2. rendszám 9930 , 9921. 
brsz. szántóra 8 korona, 3. rendszám 10013., 
10018., 10019 , 10112 brsz. szántóra, kaszálóra 
éa legelőre 186 koronában, 4. renlszám 10260., 
10366., 10291., 10311. brsz. kaszálóra és szán-
tóra 360 korona, 5. rendszám 10364., 10371. 
brsz. kaszálóra 60 koronában megállapított ki-
kiáltási árban az 1881. évi LX. t. cz. 156. § a 
p. alapján Bokor Ágnes, Vaslobán János és 
Vaslobán Demeter társtulajdonosok jutalékára 
is s igy az ingatlanok egészére, továbbá a 
rmkszentmibályi 1033. sz. tjkben A. f.  l .reud 
szám 10336, 10345. brsz. legelőre 124 koro-
nában megállapított kikiáltási árban, nemcsak 
Vaslobán György végrtbajlái-t szenvedő, banem 
Bokor Gábor, Vaslobán János, Vaslobán Deme-
ter, Bokor Ágnes társtulajdonosok jutalékára 
is elrendelte. 

Megjegyeztetik, bogy a csikszentmihályi 
526. számn tjkvben foglalt  A. f.  4. rendszám 
ingatlanra B. 5., 6. alatt a magy. kir. államva-
sutak javára feljegyzett  kisajátítási jogot, C. 6. 
alatt ugyancsak a m. kir. államvasutak javára 
bekebelezett szolgalmi jogot jelen árverés nem 
érinti. A fennebb  megjelölt ingatlanok az 1901. 
évi Juliin h i 5-ik napjának délelőtti 9 érakor 
Coikazentmibály község házánál megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alal is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t -cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333.sz. a. kell m.kir. igazságögyministeri rende-
let 8. §-ában kijelöli óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi halóság 

Csik-Szeredán, 1901. márczius II-én. 
Gecző Béla , 

[137| l - l kir. tvszki biró. 

N. kir. l-ső számú csendőr kerületi parancsnokság. 
313H számhoz |12N| 2- 3 

Hirdetmény. 
A cs íkszeredai kincstár i csent lőr lak-

t ányának egy—egy emele tes , ké t szárny 
épüle t te l l eendő k ibőví tése 1 7 5 5 0 k o r . 
kö l t ség e r e j é i g Belügyminisz ter ur O 
nagymé l to ságának folyó  évi 4 2 2 9 9 / V - b . 
szám ala t t kel t m a g a s r ende le t éve l enge-
dé lyez te tvén , az e r r e vona tkozó á r l e j t é s 
a folyó  évi julius hó 10-én d. e. 
9 ó r a k o r a cs íkszeredai s zá rnyparancs 
nokság i rodá jában fog  megta r ta tn i , mi 
a cs íkszeredai rendőrkapi tány i hivatal 
u t j án , külön h i rde tményben is közhir ré 
t é te te t t . 

Az épí tés t e lnye ln i óha j tó vál la l -
kozók az e g y é b fe l té te leket  é s t e rve t 
a cs íkszereda i szárny pa rancsnokságná l 
meg tek in the t ik . 

Kolozsvár i t , 1901. évi j un ius hó 1-én. 
''seiub'ir krriili-Li parancsnok ur bi'U'g 

Altorjay s. k., 
alezredes. 

* C s e r e i © - h 
nagyobb mennyiségben bár- ^ 
mily méretben kapható 
|i3ít] i 2 MIHÁLY ANDRÁS, 

kereskedőnél, Csik-Sientmártonon. 

Értesítés. 
„Xetáni m e g t é v e s z t é s e k k i k e r ü l é s e 

szempont jábó l é r tes í ten i óha j tóm a n. é. 
közönsége t , hogy a folyó  é v b e n átala-
k í tás t nyer t „Hargitai fürdő"  az ed-
digi árak szerint vehető igénybe, 
hol sem az étkezés sem a szoba 
bérek nem emeltettek; sőt a ven-
dégek előnyére történtek lénye-
ges intézkedések. 

Csik-Madéfalván,  1901. j u n i u s 14. 

Meskó Jakab, 
| i:r>] 1 - 1 bérlő. 
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legjobb < i 
. f/OM  PEZSGŐ  ItOK  S 

Eberhardt Antaltól £ 
Budafok—Fromontor  9 

kapható niintl'-n jobb i i i s z r i k e r s k r . l r s l i r n J j 
éltrniM'kben és kávéházakban. 

[l:«l|2 II) 
Erdélyrészi képviselője: 

RIEMER K. GUSZTÁV 
S z . - " U " < Í T 7 - a r l i e l y t . Ci 

^ Árjegyzék és minták kívánatra in^vi-n. 

X I s L - u . p t - s r o g ' e l P e r e n c z 
f é x f i e z a / b ó - ' á z l e t e  B r a s s ó b a n 

flók-úzlete  Csíkszereda, vár-utcza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérlékiitáni elegáns 

URI-RUHA 
elkészítésére. Kedvező összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elértem. :izon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 15 20";a-al 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak.  szállítok: 

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 zakó-öltöny finom  angol szövetből . . . 
1 zsaket társalgási öltöny tinóm kamgarn szövetből 
1 szalon-öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 Kerencz József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék, finom  angol szövetből . . . 70—í>0 korona. 
1 linóm tavaszi felöltő  világos és sötét sziliben :lti -48 korona. 
1 tavaszi felöltő  finom  angol szövetből 52—(15 korona. 
1 nadrág finom  szövetből 12—IK korona. 
1 nadrág finom  angol szövetből 1G -22 korona. 

M * T ó t á . X l á . 8 l E l í o e r á e t a l a n k i v i t e l é r t . 1 

mej 

40 50 korona. 
4S - UK korona. 
5li—tíS koroua. 
55 70 korona. 
115—!l() korona. 

Gyors kiszolgálás. 

[H3| i i - : » 

Kiváló tisztelettel Versenynélkflli  árak. 

Hauptvogel Ferencz. 

Meghívó. 
A bükszádi takarékpénztár részvénytársaság folyó  hó 28-án 

pénteken délután 3 órakor a takarékpénztár helyiségében 

tart, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghivja 
T á . r g- y : 

Az e lha lá lozás folytán  m e g ü r e s e d e t t fe lügyelő-bizot tsági  á l lás betöl tés i ' . 

(l:iB) 11 - Vz i o a ' X O f a l  O S í l l ) - . 
$ $ 4 & $ • & •£ S ; $ ;í; * á r * & &' :j; & 

Van szerenesém a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a piacz-utczában, 
Szopos Béni házában levő minden igényeket kielégítóleg berendezett 

Nyerges és kárpitos üzletemre 
i'zletetnben ininileii e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

elvállalom és ezt csinos kivitelben olesó ár mellett pontosan cszküzliiiu. 
Raktáron tartok mindenféle  ruganyos divánokat 40—200 koronáig és garnitúrákat; 

ugy liogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron. mint bármely 
nagyobb városban. Továbbá kész kocsik raktáron vannak. 

Yégiil a nagyérdemtt közönség szives figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
liogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkál; javítását elvállalom. 

.Magamat a n. é. közönség jóindulatú pártfogásába  ajánlva maradtam 

Kiváló tisztelettel Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
1104j s tó O i k s z e m l n , p i a e z - u l e z á h a n . ! 

^^^^MMM/mmm/mm/mmmmmm/nmmm/m/m/m/mmm/mmmm.-m/m^ 
3 A sürüzlct terén 2;! éven keresztül kifejtett  eredményes működésein következtében sikerüli g 
| nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem, a moiinyihrn a ^ 

; Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző  i 
sörgyárak Brassó , Csik- és Háromszékmegyeí főraktáruk  vezetését reám ruháztak. 

Az emiitett két legtekintélyesebb ezégek kitiinö hírneve és Brassóban 2;l eveii 
át elismeréssel találkozott üzleti működésem felbátorítanak  engem arra. liogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek 
a magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor esak a h-gjubb 
minőséget fogom  szállítani. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg. hordókban pedig 25 liter. 
Kivúnutru  árjegyzékkel  szívesen  szolgálok  .' Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL, 
BRASSÓ, hosszu-utc/a 104. 

Rendelményeket közvetit Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában, j 
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QI.Güq  é e p Q J i t Q S feigzolgálae, 

\'an szerencsém a tiagvénlctnü közönség tudomására hozni. ling\ 
CSIKSZKIíKDÁHAN SINGER, KÁRIKAHAJOS, PATENT és CZIPÉSZEK ivéére 

ff  VARRÓGÉPEKBŐL  3: 
n a g y r a k t á r t r e n d e z t e m "be . 

Kzen varrógépek előnyei lilás gyártmányokkal szemben ag\ar lasra 
használt kifiiin'i  minőségit anyagban és a technika ezen léirn rlerf  li-gtijabl) 
vívmányai szerinti gyártásban rejlenek. Tartósság, szabatos csinos kivilcl es 
kiimivii zajtalan niiikoib's tették e gépeket oly annyira kedvéltté es i'ln i jeilit.'' 

Továbbá nálam beszerezhetők a gépekhez szükséges s z í j ak , o l a j o z o k , 
c s a v a r h u z ó k , h a j ó k és m i n d e n f e l e  s z á m ú t ű k stb. f e l szere lések . 

l'gyszintén a t a v a s z i s z e z o n r a m e g é r k e z t e k a l e g k i t ű n ő b b 
h o n i g y á r t m á n y ú g y a p j ú s z ö v e t e k . 

Magamat a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába  ajánlva 
maratltaii teljes tisztelettel 

Jakab József, 
l">«l , J i" férfi-szabó  Csíkszeredán (a Hutter szálludával szembe). 

_ T « x s £ g é p « k e e e k l l y í é s z l e t f i z e t é s í e . 
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Nyomatott Csik-zeredában, a lapkiadó yörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




